
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 31Í)Ẳ /QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2021

QƯYÉT ĐỊNH
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực trọng tài thương 

mại, hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỎ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tô chức chính quyên địa phương ngàv 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đoi, bổ sung một số điều của Luật Tô chức Chính phủ và 
Luật Tô chức chính quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định so 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của 
Chính phủ sửa đôi, bô sung một sô điêu của các nghị định liên quan đên kiêm 
soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư sổ 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiêm soát 
thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 3264/TTr-STP-VP 

ngày 18 tháng 8 năm 2021.

QƯYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 33 thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực Trọng tài thương mại và lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp gồm: 15 thủ tục thay thế và 18 thủ tục bị bãi 
bỏ.

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên cổng thông tin điện tử 
của Văn phòng ủy  ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ http://vpub.hochiminhcity. 
gov.vn/portaỉ/Home/danh-muc-tthc/deíault.aspx.

http://vpub.hochiminhcity


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các nội dung công bố thủ tục hành chính/danh mục thủ tục hành 

chính liên quan tại các Quyết định sau:

- Các thủ tục A2.V.4, A3.111.1, A3.111.2, A3.III.3 ban hành kèm theo Quyết 
định số 2700/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch ủ y  ban nhân 
dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đôi, 
bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 
và các thủ tục B I.11.1, B 1.11.2, B 1.11.3 ban hành kèm theo Quyết định số 
1727/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Tư pháp.

- Các thủ tục AI .111.1, AI .111.2, A1.III.3, A1.III.4, AI .111.5, A1.III.6, 
A I.111.7, A I.111.8, A I.111.9, A1.III.10, A l.n i.l l  ban hành kèm theo Quyết định số 
2700/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
Thành phố về việc công bô thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đôi, bô 
sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy  ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư 
pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./.
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Nơi nhậm
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- TTUB: CT, PCT/KT;
- VPUB: CVP, PCVP/VX;
- Trung tâm Tin học; Trung tâm Công báo;
- Lưu:VT,(KSTT/L). Q

CHỦ TỊCH

Phan Văn Mãi



jc THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI, HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỎ TU PHÁP

nh kèm theo Quyết định số 3X9Ẳ /QĐ-UBND ngày LO tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành pho)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYÈN TIỂP NHẶN CỦA SỞ T ư  PHÁP

TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn giải 
quyết

Địa điêm 
thirc hiên • •

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

I. Lĩnh vực Trọng tài thương mại
1 Đăng ký hoạt động 

của Trung tâm trọng 
tài sau khi được Bộ 
Tư pháp cấp Giấy 
phép thành lập; đăng 
ký hoạt động Trung 
tâm trọng tài khi thay 
đổi địa điểm đặt trụ 
sở sang tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung 
ương khác.

Trong thời 
hạn 15 ngày, 
kể từ ngày 
nhận được hồ 
sơ hợp lệ.

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3)

Phí thâm đinh: 
1.500.000 đồng 
(Một triệu năm 
trăm nghìn đồng).

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010;
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 

của Chính phú quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại;

- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018 
của Chính phủ sửa đối, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô 
điều của Luật Trọng tài thương mại;

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 
của Bộ Tư pháp ban hành một số biêu mẫu về tô chức 
và hoạt động trọng tài thương mại;

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 
của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành 
nghề trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại;
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TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thòi hạn giải 
quyết

Địa điêm 
thực hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

- Quyêt định sô 1955/ỌĐ-BTP ngày 18/9/2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bô thủ tục 
hành chính được chuấn hóa, thủ tục hành chính bị bãi 
bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

2 Đăng ký hoạt động 
của Chi nhánh Trung 
tâm trọng tài; đăng ký 
hoạt động của Chi 
nhánh Trung tâm 
trọng tài khi thay đôi 
địa điếm đặt trụ sở 
sang tỉnh, thành pho 
trực thuộc trung ương 
khác.

Trong thời 
hạn 10 ngày 
làm việc kê từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ.

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Ọuận 3)

Phí thâm định: 
1.000.000 đồng 
(Một triệu đồng)

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010;
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/201 1 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại;

- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018 
của Chính phủ sửa đoi, bô sung một số điêu của Nghị 
định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Trọng tài thương mại;

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 
của Bộ Tư pháp ban hành một số biếu mẫu về tô chức 
và hoạt động trọng tài thương mại;

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 
của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành 
nghề trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại;
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TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thòi hạn giải 
quyết

Địa điêm 
thực hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

- Ọuyêt định sô 1955/ỌĐ-BTP ngày 18/9/2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục 
hành chính được chuân hóa, thủ tục hành chính bị bãi 
bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

3 Thay đôi nội dung 
Giấy đăng ký hoạt 
động của Trung tâm 
trọng tài; thay đổi nội 
dung Giấy đăng ký 
hoạt động của Chi 
nhánh tổ chức trọng 
tài nước ngoài tại Việt 
Nam.

Trong thời 
hạn 15 ngày 
làm việc.

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3)

Phí thâm định:
1.000.000 

đồng (Một triệu 
đồng) đối với 
thay đôi nội dung 
Giấy đăng ký hoạt 
động của Trung 
tâm trọng tài;

3.000.000 
đồng (Ba triệu 
đồng) đối với 
thay đối nội dung 
Giấy đăng ký hoạt 
động Chí nhánh 
của Trung tâm 
trọng tài nước 
ngoài tại Việt

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010;
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại.

- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018 
của Chính phủ sửa đối, bô sung một số điêu của Nghị 
định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô 
điều cua Luật Trọng tài thương mại;

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 
của Bộ Tư pháp ban hành một số biêu mẫu về tô chức 
và hoạt động trọng tài thương mại;

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 
của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý phí thấm định tiêu chuân, điều kiện hành 
nghề trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại.
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TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn giải 
quyết

Địa điêm 
thực hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

Nam. - Quyết định số 1955/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bô thủ tục 
hành chính được chuấn hóa, thủ tục hành chính bị bãi 
bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

4 Thay đôi nội dung 
Giấy đăng ký hoạt 
đông của Chi nhánh 
Trung tâm trọng tài 
khi thay đổi Trưởng 
chi nhánh, địa điểm 
đặt trụ sở của chi 
nhánh trong phạm vi 
tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương.

Trong thời 
hạn 07 ngày 
làm việc.

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3)

Lệ phí: 500.000 
đồng (Năm trăm 
nghìn đồng)

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010;
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại.

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 
của Bộ Tư pháp ban hành một số biếu mẫu vê tô chức 
và hoạt động trọng tài thương mại.

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 
của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý phí thấm định tiêu chuẩn, điều kiện hành 
nghề trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại.

- Quyết định số 1955/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục 
hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi 
bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
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TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn giải 
quyết

Địa điêm 
thực hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

5 Đăng ký hoạt động 
Chi nhánh của Tổ 
chức trọng tài nước 
ngoài tại Việt Nam 
sau khi được Bộ Tư 
pháp cấp Giấy phép 
thành lập; đăng ký 
hoạt động Chi nhánh 
của Tổ chức trọng tài 
nước ngoài tại Việt 
Nam trong trường 
hợp chuyển địa điểm 
trụ sở sang tỉnh thành 
phố trực thuộc trung 
ương khác.

Trong thời 
hạn 10 ngày 
làm việc, kê từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ.

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3)

Phí thâm định: 
5.000.000 đồng 
(Năm triệu đồng).

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010;
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại;

- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018 
của Chính phủ sửa đối, bo sung một số điều của Nghị 
định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Trọng tài thương mại;

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 
của Bộ Tư pháp ban hành một số biêu mẫu vê tô chức 
và hoạt động trọng tài thương mại;

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 
của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý phí thấm định tiêu chuấn, điều kiện hành 
nghề trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại.

- Quyet định số 1955/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bô thủ tục 
hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi 
bỏ trong lTnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
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TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thòi hạn giái 
quyết

Địa điêm 
thực hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

6 Câp lại Giây đăng 
ký hoạt động của 
Trung tâm trọng tài, 
Chi nhánh Trung tâm 
trọng tài, Chi nhánh 
của tổ chức trọng tài 
nước ngoài tại Việt 
Nam.

Trong thời 
05 ngày làm 
việc, ke từ 
ngày nhận 
được hồ sơ đề 
nghị cấp lại.

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3)

Không - Luật Trọng tài thương mại năm 2010;
- Nghị định số 63/2011/ND-CP ngày 28/7/2011 

của Chính phú quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại.

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 
của Bộ Tư pháp ban hành một số biêu mẫu về tô chức 
và hoạt động trọng tài thương mại.

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 
của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý phí thấm định tiêu chuấn, điều kiện hành 
nghề trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại.

- Quyet định số 1955/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bo thủ tục 
hành chính được chuấn hóa, thủ tục hành chính bị bãi 
bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

II. Lĩnh vực Hòa giải thưong mại
1 Đăng ký làm hòa 

giải viên thương mại 
vụ việc.

Trong thời 
hạn 07 ngày 
làm việc, ke từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ họp lệ; 
trường hợp từ

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3)

Không - Nghị định sô 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 
của Chính phủ về Hòa giải thương mại;

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử 
dụng một số biêu mầu về tô chức và hoạt động hòa 
giải thương mại;
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TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn giải 
quyết

Địa điêm 
thưc hiên

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

chối thì phải 
thông báo lý 
do bằng văn 
bản.

- Ọuyểt định số 1956/ỌĐ-BTP ngày 18/9/2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban về việc công bô thủ 
tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

2 Đăng ký hoạt động 
Trung tâm hòa giải 
thương mại sau khi 
được Bộ Tư pháp cấp 
Giấy phép thành lập; 
đăng ký hoạt động 
Trung tâm hòa giải 
thương mại khi thay 
đôi địa chỉ trụ sở của 
Trung tâm hòa giải 
thương mại từ tỉnh, 
thành phố trự thuộc 
Trung ương này sang 
tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương 
khác

Trong thời 
hạn 15 ngày, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ; trường 
hợp từ chối thì 
phải thông báo 
lý do bằng văn 
bản.

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3)

Không - Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 
của Chính phủ về Hòa giải thương mại;

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử 
dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa 
giải thương mại;

- Quyết định số 1956/ỌĐ-BTP ngày 18/9/2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban về việc công bố thủ 
tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
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TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn giải 
quyết

Địa điêm 
thưc hiên • •

Phí, ỉệ phí Căn cứ pháp lý

3 Thay đôi tên gọi 
trong Giấy đăng ký 
hoạt động của Trung 
tâm hòa giải thương 
mại.

Trong thời 
hạn 07 ngày 
làm việc, kế từ 
ngày nhận 
được văn bản 
của Trung tâm

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3)

Không - Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 
của Chính phủ về Hòa giải thương mại;

- Quyết định sổ 1956/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban về việc công bố thu 
tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

4 Đăng ký hoạt động 
của Chi nhánh Trung 
tâm hòa giải thương 
mại.

Trong thời 
hạn 10 ngày, 
kể từ ngày 
nhận đủ hô sơ 
họp lệ.

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3)

Không - Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 
của Chính phủ về Hòa giải thương mại;

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dần sử 
dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa 
giải thương mại;

- Quyết định số 1956/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban về việc công bô thủ 
tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

5 Câp lại Giây đăng 
ký hoạt động Trung 
tâm hòa giải thương 
mại, chi nhánh Trung

Trong thời 
hạn 05 ngày 
làm việc, kê từ 
ngày nhận

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường Võ

Không - Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 
của Chính phủ về Hòa giải thương mại;

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử
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TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thòi hạn giai 
quyết

Địa điêm 
thưc hiên • •

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

tâm hòa giải thương 
mại, Giấy đăng ký 
hoạt động của chi 
nhánh tô chức hòa 
giải thương mại nước 
ngoài tại Việt Nam.

được giấy đề 
nghị.

Thị Sáu, 
Quận 3)

dụng một số biểu mẫu về tố chức và hoạt động hòa 
giải thương mại;

- Quyết định số 1956/ỌĐ-BTP ngày 18/9/2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban về việc công bô thủ 
tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

6 Châm dứt hoạt 
động Trung tâm hòa 
giải thương mại trong 
trường hợp Trung tâm 
hòa giải thương mại 
tự chấm dứt hoạt 
động.

Trong thời 
hạn 05 ngày 
làm việc, kế từ 
ngày Quyết 
định thu hồi 
Giấy phép 
thành lập của 
Trung tâm hòa 
giải thương 
mại có hiệu 
lực.

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3)

Không - Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 
của Chính phủ về Hòa giải thương mại;

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử 
dụng một sổ biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa 
giải thương mại;

- Quyết định số 1956/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban về việc công bố thủ 
tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

7 Đăng ký hoạt động 
của chi nhánh tô chức 
hoà giải thường mại 
nước ngoài tại Việt

Trong thời 
hạn 10 ngày, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường Võ

Không - Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 
của Chính phủ về Hòa giải thương mại;

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 
của Bộ trướng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử
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TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thòi hạn giải 
quyết

Địa điêm 
thực hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

Nam sau khi đuợc Bộ 
tư pháp cấp Giấy 
phép thành lập; đăng 
ký hoạt động của chi 
nhánh tô chức hòa 
giải thương mại nước 
ngoài tại Việt Nam 
khi thay đối địa chỉ 
trụ sở từ tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung 
ương này sang tỉnh 
thành phố trực thuộc 
Trung ương khác.

hợp lệ. Thị Sáu, 
Ọuận 3)

dụng một số biểu mẫu vê tổ chức và hoạt động hòa 
giải thương mại;

- Quyết định số 1956/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban về việc công bô thu 
tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bó trong lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

8 Thay đôi tên gọi, 
Trưởng chi nhánh 
trong giấy đăng ký 
hoạt động của chi 
nhánh của tổ chức 
hòa giải thương mại 
nước ngoài tại Việt 
Nam.

Trong thời 
hạn 7 ngày 
làm việc, kê từ 
ngày nhận 
được văn bản 
đề nghị của 
Chi nhánh.

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3)

Không - Nghị định sô 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 
của Chính phủ về Hòa giải thương mại;

- Quyết định số 1956/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban về việc công bô thủ 
tục hành chính được chuấn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
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TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn giải 
quyết

Địa đicm 
thực hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

9 Châm dứt hoạt 
động của chi nhánh, 
văn phòng đại diện 
của tổ chức hòa giải 
thương mại nước 
ngoài tại Việt Nam 
trong trường hợp chi 
nhánh, văn phòng đại 
diện chấm dứt hoạt 
động theo quyết định 
của tô chức hòa giải 
thương mại nước 
ngoài hoặc tô chức 
hòa giải thương mại 
nước ngoài thành lập 
chi nhánh, văn phòng 
đại diện tại Việt Nam 
chấm dứt hoạt động ở 
nước ngoài.

Trong thời 
hạn 7 ngày 
làm việc, kế từ 
ngày nhận báo 
cáo của chi 
nhánh.

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3)

Không - Nghị định sổ 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 
của Chính phủ về Hòa giải thương mại;

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử 
dụng một số biểu mẫu về tố chức và hoạt động hòa 
giải thương mại;

- Quyết định số 1956/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban về việc công bô thủ 
tục hành chính được chuẩn hóa, thu tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ (DO ĐƯỢC THAY THÉ) THUỘC THÁM QƯYÈN TI ÉP NHẬN 
CỦA SỞ T ư  PHÁP

TT Số TTHC Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ

I. Lĩnh vực Trọng tài thương mại

1
T-HCM-

270666-TT
Thủ tục Đăng ký hoạt động của 
Trung tâm trọng tài.

Quyết định số 1955/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bổ thủ tục hành chính được chuấn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Tư pháp.

2
T-HCM-

270668-TT
Thủ tục Đăng ký hoạt động của 
Chi nhánh Trung tâm trọng tài.

Quyết định số 1955/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Tư pháp.

3
T-HCM-

270670-TT

Thủ tục Đăng ký hoạt động Chi 
nhánh của Tổ chức trọng tài 
nước ngoài tại Việt Nam.

Quyết định số 1955/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Tư pháp.

4
T-HCM-

270672-TT

Thủ tục Câp lại Giây đăng ký 
hoạt động của Trung tâm trọng 
tài, Chi nhánh Trung tâm trọng 
tài, Chi nhánh của Tố chức 
trọng tại nước ngoài tài Việt 
Nam.

Quyết định số 1955/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Tư pháp.
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TT Số TTHC Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ

5
HCM-273682

Thủ tục Thay đôi nội dung Giây 
đăng ký hoạt động của Trung 
tâm trọng tài.

Quyết định số 1955/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Tư pháp.

6
HCM-273683

Thủ tục Thay đôi nội dung Giây 
đăng ký hoạt động của Chi 
nhánh Trung tâm trọng tài.

Quyết định số 1955/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Tư pháp.

7 HCM-273684

Thủ tục thay đổi nội dung Giấy 
đăng ký hoạt động của Chi 
nhánh của Tổ chức trọng tài 
nước ngoài tại Việt Nam.

Quyết định số 1955/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bổ thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Tư pháp.

II. Lĩnh vực Hòa giải thương mại

1 HCM-273658
Thủ tục đăng ký hòa giải viên 
thương mại vụ việc.

Quyết định số 1956/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Tư pháp.

2 HCM-273659

Thủ tục Đăng ký hoạt động 
Trung tâm hòa giải thương mại.

Quyết định số 1956/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Tư pháp.
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3 HCM-273660

Thủ tục Thay đôi nội dung Giây 
đăng ký hoạt động của Trun 
tâm trọng tài trong trường hợp 
bổ sung hoạt động hòa giải 
thương mại.

Quyết định số 1956/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Tư pháp.

4 HCM-273661
Thủ tục Thành lập Chi nhánh 
Trung tâm hòa giải thương mại.

Quyết định số 1956/ỌĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Tư pháp.

5 HCM-273662
Thục tục Thay đổi tên gọi 
Trung tâm hòa giải thương mại.

Quyết định số 1956/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuấn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Tư pháp.

6 HCM-273663
Thủ tục Đăng ký hoạt động khi 
thay đổi địa chỉ trụ sở Trung 
tâm hòa giải thương mại.

Quyết định số 1956/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ rư  pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Tư pháp.

7 HCM-273664

Thủ tục Câp lại Giây đăng ký 
hoạt động Trung tâm hòa giải 
thương mại/ Chi nhánh Trung 
tâm hòa giải thương mại.

Quyết định số 1956/ỌĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Tư pháp.
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8 HCM-273665
Thủ tục Đăng ký hoạt động chi 
nhánh Tổ chức hòa giải thương 
mại nước ngoài tại Việt Nam.

Quyết định số 1956/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuân hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Tư pháp.

9
HCM-273666

Thủ tục Thay đôi tên gọi, 
Trưởng chi nhánh của chi 
nhánh tổ chức hòa giải thương 
mại nước ngoài tại Việt Nam.

Quyết định số 1956/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuấn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Tư pháp.

10 HCM-273667

Thủ tục Đăng ký hoạt động khi 
thay đổi địa chỉ trụ sở chi nhánh 
tổ chức hòa giải thương mại 
nước ngoài tại Việt Nam.

Quyết định số 1956/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ trướng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuấn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Tư pháp.

11 HCM-273668

Thủ tục câp lại Giây đăng ký 
hoạt động của chi nhánh tô 
chức hòa giải trọng tài nước 
ngoài tại Việt Nam.

Quyết định số 1956/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuân hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bó trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Tư pháp.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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